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أفضل المناخل في فئتها بتصميم مبتكر وأداء متميز 
تستخدم مناخل VENOM PXL "األفضل في فئتها" تصميًما متقدًما لإلطار باإلضافة إلى مجموعات شبكية منقطعة النظير بغية تحقيق الكفاءة والفاعلية في فصل المواد الصلبة المحفورة 

.LCM-3Dو COBRA™ لجميع الهزازات الحجرية VENOM PXL الضارة من طفلة الحفر. تتوفر مناخل مجموعة

مصممة للهزازات الحجرية KING COBRA™ VENOM و
KING COBRA HYBRID™ 

KING COBRAو
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المزاياالميزات

عمر ممتد للمناخل نتيجة المتانة الفائقة مما يقلل من عمليات االستبدالتصميم فاخر ممتد العمر 
كفاءة فصل عالية ومتواصلة 

التميز في نقل الطاقة من سلة الهزاز إلى المنخل ومن ثم تسريع فصل المواد الصلبةتعزيز تصميم هيكل المنخل
إحكام تركيب PXL بسلة هزاز OEM وضمان عدم انزالقها أو تحريكها بعد التثبيت     

تقليل التسرب. ال مطاطات تاجية مما يقلل تكاليف االستبدالموانع تسرب فردية حول محيط الهيكل 

API RP 13C (ISO 13501) ضمان الحصول على منتج متسق يستوفي المواصفات العالميةالتوافق مع

)PXL( الفاخرة ممتدة العمر BRANDT™ VENOM™ مجموعة مناخل
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المواصفات واألبعاد
49 بوصة × 25 بوصة × 1 بوصة )1250 مم × 635 مم × 25 مم(األبعاد )طول x عرض x ارتفاع(

32 رطالً )14.5 كجم(الوزن

LCM-3Dو COBRA Series للهزازات الحجرية VENOM PXL مناخل مجموعة
NBOA م2المواصلة كيلو دالتون/ميكرومترD100 بالميكرونرقم APIاالسمرقم القطعة

M4A0041141PXL 80801922.900.47

M4A0041144PXL 1001001592.500.47

M4A0041146PXL 1201201352.100.47

M4A0041147PXL 1401401071.570.47

M4A0041148PXL 17017094.51.490.47

M4A0041158PXL 20020080.11.120.47

M4A0047953PXL 23023069.00.8410.47

M4A0041160PXL 27027056.10.8080.47

M4A0041163PXL 32532547.50.5270.47

لمزيد من التوضيح عن ممارسة ملصقات مناخل API RP 13C وغيرها من مناخل API المتوافقة، يرجى االتصال بمندوب BRANDT المحلي.
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)PXL( الفاخرة ممتدة العمر BRANDT™ VENOM™ مجموعة مناخل


